Statuten van de vzw N.K.- F.NJ.P.
STATUTEN
Ondergetekenden

:

l.BAURIRE ALAIN, RUE DE LA PLANCHETTE 38 te 1460 ITTRE,bediende
2.BOITE VINCENT, CHEMIN DE MALAMETZ 27 te 7900 LEUZE,zelfstandig.
3.DE TANT MARCEL,AALSTSESTEENWEG
207 te 9506 IDEGEM,gepensioneerde.
4.DUFOUR THIERRY,ZEUNINGENSTRAAT
12 te 1570 TOLLEMBEEK,bediende
5.BONNET ALAIN RESIDENCE BRUNEHAUT 12
te 7620BLEHAIRES,gepensioneerde
6.FELIX YVES, PIRRESTRAA T 53 te 9500 GERAARDSBERGEN,bediende
7. MATHIEU PASCAL, RUE DE L'IWOIGNE 29 te 5590 CHEVETOGNE,bediende
8. VERHOFSTADT HENK KERKHOVE 42A te 1547 BEYER,bediende
allen van Belgische nationaliteit verklaren bij deze een vereniging zonder winstoogmerk
(V.Z.W.) op te richten overeenkomstig de wet van zevenentwintigjuni
negentienhonderdéénentwintig.
Artikell. De vereniging draagt aIs naam "Nationale Kaatsfederatie-Fédération
Jeu de Paume"

Nationale

Artikel 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Brussel (Laeken),gerechtelijk
arrondissement Brussel Boechoutlaan 9.
Alle briefwisseling is te zenden naar de woonplaats van de secretaris-schatbewaarder
thans Rue de la Planchette 38 te 1460 Ittre.
Het lokaa1 van de N.K.-F.N.J.P. vzw is gevestigd te 1501 Buizingen,O.De Kerckhove
d'Exaerdestraat 214.
Artikel 3. De vereniging heeft aIs doelstellingen :
-Met uitsluiting van elk winstoogmerk mee te werken aan de lichamelijke opvoeding.
-Het onderricht in en de beoefening van de kaatssport en One Wall te bevorderen.
-De kaatssport en One Wall in al haar vormen op het Belgisch grondgebied te organiseren
en uit te breiden in samenwerking met de verschillende vleugels.
-Zij kan alle bijkomende handelingen stellen die samengaan met haar hoofddoelstelling
en inzonderheid het verwerven van roerende en onroerende goederen vereist om aan de
noodwendigheden van de vereniging te voldoen.
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Artikel 4. De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan op elk tijdstip
ontbonden worden.

Titel II: Lidmaatschap
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Artikel 5.1. De vereniging bestaat uit werkende leden en aangesloten leden. ln deze
statuten wordt met de term "lid" het werkend lid bedoeld.
Het aantal werkende leden mag niet minder zijn dan 8.
De leden hebben in aIle geval geen enkele verplichting in hoofde van verbintenissen van
de vereniging.
5.2. De werkende leden zijn de afgevaardigden van beide vleugels.
5.3. De aangesloten leden zijn de spelers , scheidsrechters,coaches en
bestuursleden van de aangesloten clubs van de respectievelijke vleugels. Zij hebben
rechten en plichten die bepaald worden in het huishoudelijk reglement.
Artikel 6.1. leder werkend lid is vrij zich terug te trekken uit de vereniging door
schriftelijk zijn ontslag aan te bieden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.
6.2. Het ontslagnemend of uitgesloten lid evenals zijn erfgenamen of
rechthebbende van een overleden lid, hebben geen enkel recht op het vermogen van de
veremgmg.
6.3. De raad van bestuur beslist soeverein over de uitsluiting van een aangesloten
lid, zonder zijn beslissing te moeten motiveren. Het aangesloten lid zal te aIlen tijde in
beroep kunnen gaan tegen deze beslissing bij het Belgisch Ûlympisch Intemationaal
Comité. (RÛ.LC.)
6.4.Het lidmaatschap van een lid of een aangesloten lid eindigt automatisch door
het overlijden van de natuurlijke persoon, {of ingeval van een rechtspersoon, door haar
ontbinding of faillissement
6.5. Van elke vergadering van de Raad van Bestuur worden notulen gemaakt.
Deze notulen worden steeds onmiddellijk doorgestuurd naar de werkende leden.

Titel III Aigemene Vergadering
Artikel 7.1. De algemene vergadering is samengesteld uit zes afgevaardigden van de
Raad Van Bestuur van elke vleugel en van de beheerders van de Raad Van Bestuur
(zonder stemrecht) . Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van hun
vleugel. Een lid kan evenwel maximaal één ander lid vertegenwoordigen. Elk aanwezig
lid beschikt over één stem.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur
(zonder delibererende stem )of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, ofbij
afwezigheid van voomoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.
7.2. De algemene vergadering is bevoegd voor :
a. het wijzigen van de statuten;
b. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
c. desgevallend, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen
van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
d. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
e. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
f. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
g. het uitsluiten van een lid
h. de omzett ing va n de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; en
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aile gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.

Bestuur
Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de Raad van Bestuur.

Artikei 8.1. De aigemene vergadering wordt do or de Raad van Bestuur bijeengeroepen
telkens aIs het doei of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet minstens
éénmaai per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het
afgelopen jaar en de begroting van het voigend jaar, en dit binnen 6 maanden na
afsIuiting van het boekjaar.
8.2. De Raad van Bestuur is bovendien verplicht een buitengewone vergadering van de
Aigemene Vergadering bijeen te roepen wanneer een vijfde van de leden daarom
verzoekt.
8.3. De oproeping tot de algemene vergadering moet om geldig te zijn worden
ondertekend door de voorzitter of secretaris. Alle werkende leden moeten worden
opgeroepen per gewone brief minstens twee weken op voorhand.
8.4. De oproeping waarin plaats, dag en uur van de vergadering wordt vermeld,
bevat de agenda die wordt vastgeIegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat
schriftelijk wordt voorgedragen door minstens één-kwart van de Ieden moet eveneens op
de agenda worden vermeid. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen behandeld
worden wanneer hierom wordt verzocht door de meerderheid van de Ieden.
Artikei 9.1. Met uitzondering van de door de wet en door de statuten voorziene gevallen
worden de besluiten van de aigemene vergadering genomen bij eenvoudige meerderheid
van stemmen van elke vleugel.
9.2. Tot wijziging van de statuten kan siechts worden besioten indien die
wijziging op de oproeping is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechte Ieden aanwezig
zijn. Wordt dit getai niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen
die een geidig besluit kan nemen ongeacht het aantai aanwezige Ieden, minstens vijftien
dagen na de eerste aigemene vergadering. Voor elke statutenwijziging is bovendien een
meerderheid van twee derden der aanwezige stemmen vereist, ook op de tweede
vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan siechts met vier vijfden
meerderheid van stemmen worden besioten
9.3. Tot ontbinding van de vereniging kan siechts door de aigemene vergadering
worden besioten indien dit in de oproeping werd vermeld en wanneer 2/3 van haar Ieden
aanwezig zijn. Een besluit tot ontbinding kan siechts worden genomen met een 4/5
meerderheid van de stemmen. Zijn 1/3 van de leden niet aanwezig dan dient een tweede
vergadering te worden samengeroepen, minstens vijftien dagen na de eerste aigemene
vergadering die geidig beraadsIaagt ongeacht het aantai aanwezigen. Maar weI dient een
4/5 meerderheid Bij ontbinding wordt het netto-actief overgedragen aan een vereniging
met geIijkaardig doel, zoais bepaald door de Algemene Vergadering.
9.4. Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een
Iid, ongeacht het aantai aanwezigen.

Titel IV: Jaarrekening en begroting
Artikel Il Het boekjaar van de vereniging loopt van 1januari tot 31 december. De Raad
van Bestuur bereidt de jaarrekening en de begroting voor en legt ze ter goedkeuring voor
aan de algemene vergadering binnen 6 maanden na afsluiting van het boekjaar.. Na
goedkeuring van de jaarrekening en begroting spreekt de algemene vergadering zich, bij
afzonderlijke stemming, uit over de kwijting aan de bestuurders
Door de algemene vergadering worden twee leden van elke vleugel aangeduid aIs
rekeningnazichters voor het volgende jaar.
De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de jaarrekening en de overige in de VZW -wet
vermelde stukken binnen de dertig dagen na goedkeuring worden neergelegd op de griffie
van de rechtbank van koophandel.
Indien de vereniging op grond van de op haar toepasselijke bepalingen daartoe verplicht
is, zal de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
vanuit het oogpunt van de VZW -wet en de statuten van de verrichtingen weer te geven in
de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd
door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrij fsrevisoren. De
algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
De commissarissen hebben, gezamenlijk of afzonderlijk, een onbeperkt recht van
controle over aIle verrichtingen van de vereniging. Zij mogen ter plaatse inzage nemen
van de boeken, de briefwisseling, de notulen en in het algemeen van aIle geschriften van
de vereniging.
Titel V Ontbinding en vereffening
Artikel12 ln geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering één ofmeer
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid en de vereffeningsvoorwaarden.
Artikel 13 ledere wijziging van de statuten moet binnen de maand gepubliceerd worden
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt voor iedere benoeming, ontslag
of afzetting van een bestuurder.
Titel VI Raad van Bestuur
Artikel 14.1. De Raad van Bestuur wordt verkozen door de vleugels en zijn ten allen
tijde door deze afzetbaar. De bestuurders handelen aIs een college. Zij oefenen hun
mandaat kosteloos uit, tenzij de algemene vergadering anders zou bepalen De Raad van
bestuur bestaat uit minstens 4 vertegenwoordigers van elke vleugel. ln ieder geval is het
aantal bestuurders steeds lager dan het aantalleden van de algemene vergadering
De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voozitter,ondervoorzitter en secretarisschatbewaarder.
De voorzitter of secretaris roept de Raad bijeen. De voorzitter zit de vergadering voor.
Ingeval hij belet of afwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter
en vervolgens door de oudste aanwezige.

Artikel 14.2 De Raad vergadert slechts geldig indien tenminste de helft van de
bestuurders van beide vleugels aanwezig zijn. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een
nieuwe raad worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en
beslissen indien ten minste één bestuurder van iedere vleugel aanwezig of
vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen van iedere vleugel.
Artikel 14.3 iedere bestuurder kan op een schriftelijke wijze volmacht geven aan een
andere bestuurder van zijn vleugel om hem op een vergadering van de raad van bestuur te
vertegenwoordigen.
Artikel 14.4 De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- ofvideoconferentie.
Artikel 14.5 ln uitzonderlijke gevaIlen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het
belang van de vereniging zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur
worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Dit schriftelijk
akkoord kan meegedeeld worden per brief, per mail of telefax. Deze procedure kan echter
niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.
Artikel 14.6 van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden
door de secretaris en ingeschreven in een daartoe bestemd register. De uittreksels die
moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig ondertekend door de
secretaris of een bestuurder
Artikel 15.1. De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze bij
elke gerechtelijke en buitengerechtelijke akte. Hij is bevoegd voor aIle aangelegenheden,
met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering
zijn voorbehouden. De raad kan zelfs daden van beschikking stellen met inbegrip van,
onder meer, het vervreemden, zelfs om niet, van roerende of onroerende goederen, het
hypothekeren, het lenen en uitlenen, aIle handels- en bankverrichtingen, het opheffen van
hypotheken,
Artikel 15.2. de bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen
kan door de raad van bestuur bij eenvoudig besluit worden opgedragen aan een of meer
bestuurders, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De bevoegdheid van de
bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de raad van bestuur, die
eveneens de duur van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan ten aIle tijde met
onmiddellijk ingang door de raad van bestuur worden ingetrokken.
Artikel15.3 de raad van bestuur kan voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheid
overdragen aan één of meer bestuurders of zelfs aan een andere persoon, al dan niet lid
van de vereniging. De duur waarvoor deze bevoegdheidsdelegatie plaatsgrijpt kan niet
langer zijn dan
vier jaar en het mandaat kan ten aIle tijde met onmiddellijk ingang worden ingetrokken
door de raad van bestuur. Wanneer meer dan één persoon met het dagelijks bestuur wordt
belast, wordt de vereniging in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één persoon belast met het dagelijks bestuur, die geen bewijs van
een voorafgaand besluit onder hen moet leveren.
Artikel15.5 De Raad van Bestuur vaardigt aIle huishoudelijke reglementen uit die hij
nodig
oordeelt.
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Artikel 15.6 De Raad van Bestuur kan onder door hem te bepalen voorwaarden ook
andere personen (zonder stemrecht) tot de Raad toelaten om bij zijn werkzaamheden
aanwezig te zijn
Titel VU Lidgeld
Artikel 16 De jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt minsten 2,50 Euro en maximaal
100 Euro. De algemene vergadering bepaalt binnen voormelde grens, jaarlijks en op
voorstel van de raad van bestuur, het lidgeld.

Titel VIII Bijzondere bepalingen .
Artikel 17 "N.K.-F.N.J.P. vzw" aanvaardt:
1. Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
2. Het internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind.
Artikel18 De activiteiten van de "N.K.-F.N.J.P. vzw" zijn, naast de eigen initiatieven,
ook: het deelnemen van de Nationale Kampioenschappen, het deelnemen aan
internationale wedstrijden, het deelnemen aan sportpromotie initiatieven "van diverse
overheden (gemeente, provincie, Vlaamse +Waalse Gemeenschap) en andere belangrijke
sportinstanties.
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921,
of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging,
toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het huishoudelijk reglement en de
gebruiken terzake.

De Algemene Vergadering van vzw N.K.-F.N.J.P Opgemaakt te Buizingen op
27/11/2012

De Algemene Vergadering van vzw N.K.-F.N.J.P.
leden van de Raad van Bestuur:

duidt volgende personen aan aIs

l.BAURIRE ALAIN, RUE DE LA PLANCHETTES 38 te 1460 ITTRE,bediende
2.BOITE VINCENT, CHEMIN DE MALAMETZ 27 te 7900 LEUZE,zelfstandig.
3.DE TANT MARCEL,AALSTSESTEENWEG
207 te 9506 IDEGEM,gepensioneerde.
4.DUFOUR THIERRY,ZEUNINGENSTRAAT
12 te 1570 TOLLEMBEEK,bediende
5. BONNET ALAIN RESIDENCE BRUNEHAUT te7620BLEHAIRES,gepensioneerde
6.FELIX YVES, PIRRESTRAA T 53 te 9500 GERAARDSBERGEN,bediende
7. MATHIEU PASCAL, RUE DE L'IWO IGNE 29 te 5590 CHEVETOGNE,bediende
8. VERHOFSTADT HENK KERKHOVE 42A te 1547 BEVER,bediende

Aldus opgemaakt in 10 exemplaren en aangenomen met eenparigheid van stemm en op de
algemene vergaderi
gehouden op datum van 27/11/2012
Handtekening valle
opr ichters :
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